
W dzisiejszych czasach organizacje odnoszące znaczące sukcesy  
to te, które przekazują informacje w sposób najbardziej skuteczny. 
Niezwykle ważne stało się szybkie przetwarzanie dokumentów,  
ich łatwe wyszukiwanie czy prezentowanie. W takich zadaniach 
zazwyczaj sprawdzają się profesjonalne rozwiązania oraz produkty, 
które upraszczają przygotowania i sam proces prezentacji.

Jak często prezentacje, zebrania i tym podobne spotkania 
rozpoczynają się z opóźnieniem spowodowanym brakiem 
przewodów lub przejściówek, niepasującymi złączami lub 
niekompatybilnymi urządzeniami? Można to na szczęście bardzo 
łatwo wyeliminować. Toshiba oferuje pakiet, który zwiększa 
możliwości każdej sali konferencyjnej - do natychmiastowego  
użycia zarówno przez pracowników, jak i gości.

Profesjonalne wyświetlacze LED - z ekranami o przekątnej 43”, 55”  
lub 65” - to doskonała jakość obrazu. Połączenie takiego ekranu  
z rozwiązaniem bezprzewodowego prezentera ClickShare CSE-200* 
sprawi, że wyżej opisane problemy już nie zaistnieją. Od tej chwili 
każdy, niezależnie czy pracownik czy gość z zewnątrz będzie mógł 
podłączyć się do ekranu za pośrednictwem urządzenia zasilanego 
przez port USB. Bez niepotrzebnych kabli i przejściówek. Dostęp  
do prezentacji można też uzyskać niezależnie z urządzeń mobilnych, 
ponieważ stowarzyszona z rozwiązaniem aplikacja jest dostępna  
dla systemów Android oraz iOS. W razie potrzeby nawet dwie osoby 
mogą udostępniać swoje treści jednocześnie.

Opisane wyżej rozwiązanie może być także przygotowane jako 
mobilne, wówczas nie będzie przypisane do jednej sali i będzie 
można je zabrać na targi lub inne wydarzenia. Zastosowanie 
specjalnego wózka pozwala na mobilny montaż pojedynczego 
ekranu.

•  Niezawodna technologia to także 
brak kabli w sali konferencyjnej.

•  Proste udostępnianie treści na ekranie 
za dotknięciem jednego przycisku.

•  Niezwykle proste przełączanie się 
pomiędzy prezentującymi osobami lub 
wyświetlanie treści dwóch osób na raz.

•  Prezentowanie materiału zarówno  
z komputera jak i z urządzenia mobilnego.
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1)  ClickShare jest produktem firmy Barco



SPECYFIKACJA

ClickShare CSE-200
Producent Barco

Integracja Z siecią LAN lub jako urządzenie rozgłaszające własną 
sieć

Wyposażenie zestawu 1x Urządzenie bazowe, 2x moduł przyłączeniowy, 
zasilanie; dodatkowe moduły przyłączeniowe 2)

Ilość źródeł sygnału Maksymlnie 2 źródła równocześnie

Wyjście wideo 1x HDMI (1920 x 1200 px)

Kompatybilność iPad, iPhone, Android, AirPlay, MirrorOp,
aplikacje przyłączeniowe dla urządzeń iOS oraz Android

Bezprzewodowy prezenter

Wydajna, efektywna technologia bez zbędnych kabli, dla małych i dużych sal konferencyjnych
Poniższa specyfikacja zawiera tylko przykład połączenia niektórych monitorów z technologią prezenterów bezprzewodowych. 
Dostępnych jest wiele innych modeli tych urządzeń, które dobiera się do wielkości sal czy też wymaganej jednorazowo ilości osób 
prezentujących swoje materiały. Konfiguracje zależne od wielkości monitora a także od tego czy instalacja ma być wykonana na stałe, czy 
też w układzie mobilnym w oparciu o stojaki lub specjalne wózki montażowe. Poniżej kilka kluczowych specyfikacji dla wyświetlaczy oraz 
urządzeń ClickShare. Aby dobrać idealne rozwiązanie spełniające wszystkie potrzeby, prosimy o kontakt z naszym biurem lub z lokalnym 
partnerem Toshiba.

1) różne mocowania monitora do ściany, a także stojaki mobilne to elementy 
zależne od finalnej konfiguracji i wymagań klienta, stale dostępne w ofercie 
Toshiba Tec Poland.

2) możliwość dokupienia dodatkowych modułów przyłączeniowych.

Ekran
Producent NEC

Modele E507Q / E557Q / E657Q

Przekątna 126cm (49,5") / 
139cm (54,6") / 
164cm (65")

Rozdzielczość 3840 x 2160 (UHD)

Jasność 350 cd/m2 

Rekomendowane, 
maksymalne dzienne użycie

16 godzin na dobę / 7 dni w tygodniu

Waga (bez podstawy) 12,4 kg / 15,0 kg / 23,8 kg

Montaż na ścianie tak, 
VESA, 4 otwory 400 x 200 (FDMI) śruby M6 1)

Podane dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie nazwy firm i/lub produktów są znakami 
towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na poszczególnych rynkach i/lub krajach. Wszelkie 
prawa zastrzeżone. Nieustannie staramy się dostarczać najnowsze wersje danych do naszych partnerów. Specyfikacje dla niektórych 
modeli mogą się zmienić w czasie pomiędzy produkcją i wydaniem tej dokumentacji. 
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Znaki Towarowe
Znak Together Information jest odzwierciedleniem wizji korporacji Toshiba, 
która prezentuje jak ludzie i organizacje tworzą, zapisują, udostępniają, 
zarządzają i przedstawiają idee i dane. Idea ta opiera się na przekonaniu, 
że najefektywniejsze są te organizacje, które przekazują informacje w 
najbardziej wydajny sposób. Działania te odzwierciedlają naszą wizję poprzez 
szerokie zintegrowane portfolio rozwiązań branżowych, z których wszystkie 
potwierdzają zaangażowanie firmy Toshiba dla przyszłości środowiska 
i naszej planety.

Aby uzyskać więcej informacji, 
prosimy odwiedzić naszą stronę:
www.togetherinformation.com


